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Concept richtlijn arbitragebepaling in statuten samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
 
 
 
Inleiding 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs heeft de minister, naar aanleiding van 
een motie van de Eerste Kamer, toegezegd de inrichting van een permanente landelijke 
arbitragevoorziening  te zullen faciliteren, ter beslechting van geschillen binnen het bestuur van het 
samenwerkingsverband dan wel tussen het bestuur en een of meer aangeslotenen.  
De minister heeft tevens toegezegd in overleg met sectoren een voorbeeldbepaling aan te reiken om 
de gebondenheid aan arbitrage op te nemen in de statuten. 
Indien mocht blijken dat opname in de statuten van de samenwerkingsverbanden niet of 
onvoldoende gebeurt, dan zal worden overgegaan tot wetgeving. 
 
Arbitragebepaling 
Bij het opnemen van een arbitragebepaling in de statuten kan worden gekozen voor wel of geen 
mediation voorafgaand aan de arbitrage. Dit leidt tot de volgende opties: 
 
OPTIE 1: mediation voorafgaand aan arbitrage 

 In geval van geschillen in het kader van de van het samenwerkingsverband of in geval geschillen 
binnen het samenwerkingsverband (binnen het bestuur of tussen het bestuur en een of meer 
aangeslotenen), zullen de partijen die het geschil betreft trachten het geschil in eerste instantie op 
te lossen met behulp van mediation. 
Eerst indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp 
van mediation, heeft elke partij het recht om het geschil voor te leggen aan de landelijke 
arbitragevoorziening waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten.  

 Vorenbedoelde benadeelde partij kan zich binnen zes weken na een door of namens het bestuur 
genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband wenden tot 
de arbitragevoorziening als bedoeld in het eerste lid. Het geschil wordt beslecht overeenkomstig 
het reglement van de arbitragevoorziening. De arbitragevoorziening  hoort partijen en doet een 
voor alle partijen bindende uitspraak. 

 
OPTIE 2: Alleen geschillenregeling 

 Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke arbitragevoorziening ter beslechting 
van geschillen in het kader van de inrichting van het samenwerkingsverband dan wel in het kader 
van geschillen binnen het samenwerkingsverband (binnen het bestuur of tussen het bestuur en 
een of meer aangeslotenen). 

 Een benadeelde partij kan zich binnen zes weken na een door of namens het bestuur genomen 
besluit en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband wenden tot de 
arbitragevoorziening als bedoeld in het eerste lid. Het geschil wordt beslecht overeenkomstig het 
reglement van de arbitragevoorziening. De arbitragevoorziening hoort partijen en doet een voor 
alle partijen bindende uitspraak. 
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Advies 
De nieuwe samenwerkingsverbanden wordt geadviseerd de voorliggende arbitragebepaling – met of 
zonder de voorafgaande mogelijkheid van mediation – in hun statuten op te nemen. 
 
De twee opties zullen aan de modelstatuten behorende bij de handreiking Bestuursmodellen worden 
toegevoegd. 
 
Statuten reeds gepasseerd bij notaris? 
Indien de statuten al bij de notaris zijn gepasseerd en het samenwerkingsverband dus al is opgericht 
kan het voorkomen dat hierin nog niet de verwijzing naar de landelijke arbitragevoorziening is 
opgenomen. In dat geval is een statutenwijziging niet noodzakelijk maar kan dit worden opgelost 
middels een reglement dat door alle aangesloten schoolbesturen wordt geaccordeerd in een 
bestuursvergadering (stichting) of ledenvergadering van het samenwerkingsverband (vereniging). 
 
De wet Passend onderwijs schrijft voor dat in de statuten een voorziening dient te worden getroffen 
voor geschillen. In de statuten zal dus in elk geval een bepaling (dienen te) zijn opgenomen die 
aangeeft dat het samenwerkingsverband een voorziening treft voor de beslechting van geschillen. 
 
Hieronder volgt een voorbeeld-reglement waarbij de aansluiting bij de landelijke 
arbitragevoorziening alsnog kan worden gerealiseerd. 
 
Reglement geschillenregeling 
 
Dit reglement is een uitwerking van artikel x van de statuten waarin de geschillenregeling is 
opgenomen (en,  voor zover bepaald in de statuten,  mediation niet is gelukt).  
 
Artikel 1 
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke arbitragevoorziening ter beslechting van 
geschillen in het kader van de inrichting van het samenwerkingsverband dan wel in het kader van 
geschillen binnen het samenwerkingsverband (binnen het bestuur of tussen het bestuur en een of 
meer aangeslotenen). 
 
Artikel 2 
Een benadeelde partij kan zich binnen zes weken na een door of namens het bestuur genomen besluit 
en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband wenden tot de 
arbitragevoorziening als bedoeld in artikel 1. Het geschil wordt beslecht overeenkomstig het 
reglement van de arbitragevoorziening. De arbitragevoorziening hoort partijen en doet een voor alle 
partijen bindende uitspraak. 
 
 
Aldus besloten in de bestuurs/ledenvergadering van ………………………………………………… 
 
 


